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Månadsmötet 3 december med Lucior och
stort Julbord.

Kommande uppvaktning:
30 dec Margareta Jonsson, 75 år
Vårens program för 2016 är under
bearbetning.
Så fort Kerstin har skrivit det färdigt kommer det
att skickas ut. Anteckna tills vidare de datum som
gäller:

30 st damer hade samlats för att fira Lucia med
tärnor och stjärngossar. Årskurs 9 från Hagaskolan
sjöng alla de traditionella sångerna man vill lyssna
till en sådan här stund. De var fantastiskt duktiga
och skönsjungande.
Därefter sedvanlig glögg i vinterträdgården medan
Tommy dukade upp det stora
vackra julbordet. Allt fanns från
grisfötter, hemlagade köttbullar,
olika sillinläggningar, ål, lax, lutfisk,
julskinka och mycket mer.
Stort varmt tack Tommy både för
det fina och goda julbordet men
också för all god mat under året
som varit.
Våra värdinnor hade dukat med vackra dukar i rött
och vitt, tomtar, granris – ja härlig julstämning.
Tack Marianne för de fint sydda dukarna.

7 januari i Odd Fellow lokalen
4 februari, Årsmöte
3 mars
7 april
19 maj utflykt
26 maj Logens årsdag med herrar.
Möte med ÖM och UM
Damklubben, ÖM Anders Österlund och UM Mikael
Hagdahl har haft möte. Kan nämna att den flygel
som står i Bankettsalen är i behov av reparation
eller utbyte. Troligen var den fuktskadad redan när
den kom till lokalen och har under åren blivit
”sämre”. Det är stora kostnader det handlar om.
Den kan inte repareras på plats utan måste
plockas ner och transporteras bort. Det troliga är
att det blir för dyrt med åtgärd och en ny kommer
att bli en bättre lösning. Återstår att se vad det blir
för lösning. Damklubben blir inte ekonomiskt
inblandad.

Tack till Britt-Marie och Inger som
fixat ett trevligt lotteri med glögg
och choklad.

Höstfestkommitté 2016
Ja – tro det eller ej – men redan nu efterlyses
2 damer som vill ingå i Höstfestkommittén. Första
mötet hålls i mars. Anmäl ditt intresse till
styrelsen. Höstfesten blir 22 oktober 2016.

Julklappsutdelningen hade även i år
byts ut mot att pengar skänktes till
”Min stora dag” som gör sjuka
barns drömmar till verklighet.
Insamlingen under kvällen inbringade 1500 kr som
Carina kommer att sätta in. De pengarna kommer
att läggas ihop med vad vår Spargris inbringat
under det gångna verksamhetsåret.

Motioner till Årsmötet 2016
Förslag (Motioner) till ärenden att behandlas på
årsmötet skall vara inskickat senast 31
december 2015. Såväl medlem som styrelse får
avge förslag till ärenden att behandlas av
årsmötet.

Kvällen avslutades stämningsfullt med att Berit
läste ”Tomten” av Viktor Rydberg. Bibbi Hahne
samlade alla i en ring och fick alla att göra
”raketen”. Därefter önskade ALLA varandra
EN GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.
Stort tack till alla som bidrog till kvällens
begivenheter.
Solweig Andersson, ordförande.
011-594 02, 0709-62 88 37.
soan_97@hotmail.com

Styrelsen önskar ALLA DAMER en riktigt
skön och avkopplande helg och tackar
för det gångna
verksamhetsåret.
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